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Érkezett 2015 DEC 8.

ORSZÁGGYÚLÉSI KÉPVISELŐ
Írásbeli kérdés !

Dr. Kövér László ú r
az Országgyűlés elnöke részére

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyű lésről szóló tv. 42. § (8) alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést kíváno k
benyújtani Orbán Viktor miniszterelnök úrna k

"Mekkora kárt okoz a kormány a Telekom-szerződések felmondásával? "
címmel .

Tisztelt Miniszterelnök Úr !

Miután a Magyar Telekom magánvállalkozás szponzori szerz ődést bontott Kovác s
Ákos magánszeméllyel, az Ön kormánya közjogi hatalmával visszaélve arra utasította a
minisztériumokat és azok háttérintézményeit, hogy bontsák fel a Magyar Telekomma l
fennálló mobilnet-szerz ődéseiket .

Minden ilyen jelleg ű szerződés tartalmaz egy kötbérfizetési vagy kártérítési záradéko t
arra az esetre, ha az egyik fél egyoldalúan mondaná fel az érvényben lévő szerződést. Ez alól
persze kivételt jelenthetne, ha az Ön kormányának min őségi kifogásai lennének a Magyar
Telekom szóban forgó szolgáltatásaival kapcsolatban, de tudjuk, hogy nem errő l van szó. Az
Ön kormánya azért okoz kárt a magyar adófizet őknek, hogy hatalmát felhasználva
szankcionáljon egy magánvállalatot, amely a továbbiakban nem kíván közösséget vállaln i
szponzori szerződés útján egy fideszes zenész magánvéleményével .

Kérdezem ezért Miniszterelnök urat :

Hány mobilnet-szerződést kell felmondania kormányzati utasításra a minisztériumoknak é s
háttérintézményeknek összesen és minisztériumonként?

Átlagban mikor járnának le ezek a szerződések ?

Átlagban mekkora kártérítést vagy kötbérfizetést von maga után egy ilyen szerz ődés
egyoldalú felmondása ?

Összesen mekkora kártérítést vagy kötbérfizetést von maga után az összes ilyen szerz ődés
egyoldalú felmondása az összes minisztérium és háttérintézményeik tekintetében ?

A szerződések felmondásának költségeit Ön, esetleg Kovács Ákos magánszemély, vagy a
magyar adófizetők fogják kifizetni?



Kötött-e, és ha igen, milyen értékben az elmúlt 5 évben bármelyik magyar minisztérium ,
minisztériumhoz tartozó háttérintézmény, vagy állami vállalat szponzori vagy
reklámszerződést Kovács Ákossal vagy Kovács Ákos m űvészeti tevékenységéhez
kapcsolódó céggel ?

Megtisztelő válaszát írásban várom . Kérem, hogy válaszához mellékelje a közérdek ű adatnak
minősülő , összes érintett szerz ődés hiteles másolatát.

Budapest, 2015. december 18 .

Tisztelettel :

Oláh Lajo s
Demokratikus K ició
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